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§ 46

Medborgarförslag - Destruera dokument på
Återvinningsgården
Beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till förvaltningens
synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 juli 2016 inkom ett medborgarförslag om att det ska finnas ett
säkert sätt att förvara och destruera dokument som innehåller personliga
och ekonomiska uppgifter för att minska riskerna med ID-kapning eller
andra angrepp på integritet. Förslaget är att det på återvinningsgå'rden skall
finnas utrustning där man kan destruera eller förstöra privata känsliga
dokument med uppgifter som kan användas för kriminella handlingar som
ex journaler, bankdokument, deklarationer och personuppgifter.
Medborgarkontoret kan utöka sin service med befintliga resurser dvs både
personal och teknisk utrustning. Medborgarkontoret k-2n erbjuda
privatpersoner destruering av max 10 pappersark per person och gång. För
det tas samma avgift ut som kopiering dvs 2 kr/ark

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-03-29
2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till förvaltningens
synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
— Förslagsställaren
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Revisionsskrivelse
Kommunstyrelsen

För kännedom
Kommunfullmäktige
övriga nämnder

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens övergripande frågeställning är att
kommunstyrelsen, vuxen- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden delvis
bedriver ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsödning och bemanning vid sjukfrånvaro.
Vi bedömer att det delvis finns målsättningar för och en planering av kompetensförsörjning. Vi
ser positivt på det arbete som påbörjats med att analysera framtida behov av personal och
kompetens samt att ta fram strategier för att hantera detta. Bemanning vid sjukfrånvaro bedöms
i allt väsentligt fungera.
Vi rekommenderar att ett fortsatt arbete sker med den kartläggning av kompetensbehov
som vi har tagit del av. Vidare rekommenderar vi att detta omsätts i mål och strategier.
• Vi rekommenderar att kompetensförsörjningen av vikarier beaktas i det fortsatta arbetet
med kompetensplaneringen inom respektive förvaltning.
• Vi rekommenderar att goda erfarenheter, best practice, av effektiva åtgärder för att få
ned sjukfrånvaron sprids mellan förvaltningarna.
• Vi rekommenderar att företagshälsovården i större utsträckning ges i uppdrag att arbeta
mer pi oaktivt för att i större utsträckning förebygga sjukfrånvaro.
• Vi rekommenderar att utvärdering och analys sker av vidtagna åtgärder mot
sjukfrånvaron.

•

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagda rapport, som härmed överlämnas till
styrelsen för svar och till övriga nämnder och 'fullmäktige för kännedom. Rapporten har
behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2017-05-03, Revisorerna önskar svar från
kommunstyrelsen senast 2017-09-12.
REVISORERNA
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Revisionsrapport: Kompetensförsörjning och bemanning vid
sjukfrånvaro
PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro. Revisionsfrågan har varit bedrivs ett
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro?
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Kompetensförsörjning
och bemanning vid
sjukfrånvaro
Gnesta kommun
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1.

Sammanfat tning och revisionell bedömning

PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisöker graxiskat.Kompeterisförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro. GranSkningsobjekt ärkommunStyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden samt vuxen- och öinsörgSnämnden. Följande reViSionsfråga ska-besyaras:

13g170$ et n.dcpnetWifligt. 4r4e.te. med kerrogepsfifrOining öch bemanning-0d sfitk,fråntariö?
Vår samlade reyisipnella bedömning 'är att kommunstyrelsen,
oeli . ornsorgsnänin
den Saint :barn- och utbildningsnämnden delvis bedriver ett Udääl2tkiii.igt:ax:b0å med
kompetensförsörjning och bemanning vid sju-k-frånvaro. Vi bedömer att da delvis. finns'
Målsättningar för och pg, Planering av kompetensförsörjning: Vi ser .positivt.på,Oa arbete
.Soiti påbörjätä'thed att analysera framtida behovi asiperSorial beli .kbmpeteiiS Saint att ta
:fram strategier för att hantera detia.1:4emanning vid sjukfrånvaro bedöms i allt -Väsentligt
ftitigera.,PbuisiilYetgiätidg 041 kör koinicoetlisfiltsiöijnItigi.
..KontröllinåletbedöniS vara delvis uppfyllt.
:„.
.
Vibedörder
Ett fortSatt
„ det delvis finns öVergriPande rriål för köinpetenSföräijnirig':
, ätt
arbete bedöms behöva Ske med målsättningar för koinpetensförSörjning .inöm respektive
.näinrid utifrån styrande dokument och personalpOitiskt prograynsom är under framtagande ellerreVidering.
Sker en ändamåLlsenlig planering av lonipetensförsödning?

Kontrollmål et bedöms vara delvis uppfyllt
yäsentkt sker en.prioritering av:kompetensförsärjningsinsatser bedömer att .eled
Utifrån verksamheternas behov iså kortare Sikt: Planeringen bedörns'i allt väsentligt ingå i,
den årliga.budget- ,peh verksamhetspläneringsprocessen.på central.,, :förvaltnings- och
verksainhetSniVåE ,
VibedöMer-doek.atudet saknas ,ett. fastställt planeringsunderlag på.näinntlåniVåpch/eIler ,
körninunöVergriparide nivå sdin friiid för 'planering. Vi bedönier
. att planeringsunderlag
,
förValtiiingsnivå skulle bidra
på
korhitunäyagripäride
och
:ined.därfill kopplade strategier
.positivt till .prioriteringar av aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning, :framförallt på
längre Sikt. Vi Ser positivt på da år. baa:_.'sörti PåbödatS`kring7KOrnpotensförsörjiiind
pkittfoi mfOrfrarntiden''. beida.arbete bedöms kunna bidra tilltii.ökad kt-in02p
f.(54.-30..,P-t.Pkigr..Yab40:fAkto:ter fOY. ROYYPet.PP -O.T05,ritii.R.geP,

-

-

:
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KOmpetensforsörjning'bth bemanning Vid sjuick4nvaro

Inledning
2.i.
Bakgrund
Behövd av kompetens förändras över tid beroende på externt påverkande faktorer kieh
interna beslut. Det är avvikt att kommunen har en uppdaterad bild över behovet av kom:
petens,Morn Olika do, av verksamheterna:
Det är också viktigt ätt kommunen har en bild over SiukftånVaröiiKuweekling .öch orsaker.:
.Sjukfrånvaron -hos kommunens anställda 'har ökat de senaste åren och uppgick 2015 till
7,3 % (2013 -5,9 %). Kvinnors sjukfrånvaro är högre än Männens (7,6 % för kvinnorjärn-.
fört med 6,0 % för män år 2015). Gnesta-ligger over riksgenomsnittet för sjukfrånvaro för.
såväl kvinnor som män.

Sjukfrånvaro hös personal kan orsaka omfattande problem i den k-ömmuriaia organisatlonen. Ett förebyggande arbete och beredskap är av vikt för att minimera problemen som
kan uppgå vid sjukskrivningar eller dylikt.
'Mon kommuner bedrivs många persönalintensiva'verkäänleter som brand annat måste
ha en kontinuerlig bemanning dygnets alla timmar, Så kallad 24/7-verkSan-chet.:Fk. aft
klara berriänning vid' exempelvis -ökad ärbetSbelaStning, SerneSterperioder eller Sjukirån'yaro behöver verksamhet ha tillgång till personal utöver ordinarie.
Kommunens revisorer hår efter genomförd riskanalys beslutat g- enomfora en granskning:
inom ömrådet:
2.2.
Syfte och Revisionsfråga
Syftet med granskningen är att besvara följandereviSionsf-råga
«Bedrivs ett ändålöålsetilligt-a.rbete tried kompetensfbrsorjrnng och 'hematit-Äng
,

vid sju14räöyarö'?

och

GranSknixitSöbjekt'äykömmånstyrelsen, barn- oh Utbildriingsnärnåden samt
ornsorgsriärmiden.

2.3.,

RCViSiOriSkl'iteri.er

:For grariShingen releVarit lagstiftning oelf föreSk:riftei».:
Framtidsplan :201772619-. Samt Uriga internt styiahde Itiokifirient.

,

rs.$472b17
Gnest? k9riimyn
PwC

kkåri':14
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KoMpetensförsödning och bemanning vid sjukfrånvaro

3. Iakttagelser och bedömningar
33. Finns övergripande Medför kompetensförsörj;ting ?
3.1.1.

Iakttagelser

Gnesta kommuns övergripande målstruktur redogörs för i Framtidsplan 2017-2019 fiir •
Gnesta kommun. Denna utgår från fem fokusområden samt en politisk plattform. Den
politiska plattformen anger inriktningen för kommunen under perioden 2015-2018 och år
utgångspunkten för nämndernas arbete 1 plattformen återfinns en rubrik med bäring på
kompetensförsörjning, En god personalpolitik. Kopplat till områdena i den politiska
plattformen finns i sin tur ett antal verksamhetsmål varav ett, dnesta Kommun ska vara
en attraktiv arbetsgivare, berör kompetensförsörjning

AV korrunutistyreläenS franitidsplan ,2017-igfräingår ett ågg niål för styrelsen Med tillhörande inriktningar/uppdrag: Ett av dessa beror kompetensförsörjnin- g: II-tve-Ck/å persO-nalpolitiken för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Kopplat till .d e tta mål finns sex in:riktningar/uppdrag:
å UtVeckla medarbetar-samtalen:20).7
• Insatser kring Personalpolitiska programmet
• ..Erbjuda önskad sysselsättningsgrad
• Kompetensutveckling för chefer och medarbetar e
Ugikat friskykasbidr4g
.1Ut. systematisk Uppföljning av sjukfrånvaro
:Samt tre 'tillhörande indikatorer: svar på medarb-tartnicktteiloilign2017, andel anställda som utnyttj ar-friskyårdsbidraget samt sjukfrånvaron i kommunen..
Av barn och utbildningsnämndens framtidsplan 29179.9:frannårettfärvältningsivergriT; pande -Mål med bäring .på kötiiphsföfgöriiiing Barn- 6b17: utbildningsfäriklininjen är
. :inbegrips
.en attraktiv arbetsgivareför nuvarande ochframtida Triedai'betare, 'J: detta
(U
ochandra
bland annat att 1..i.'h, e4la 'arbetet 'Med verksandhetSförlagd utbildning
, .
.
. behälla
gärder.
Tör
att
locka
studenter
samt
ätt
bedriva
ett
aktivt
utvecklingsarbete
för.O.tt
:r.ltr
och Rtypeld.a nuvarande mcclarbe',tarp,yitlayc :åtcrflnn pätryndpns framtidsplan indikatorer för respektive verksamhet inom barn- och utbildrnngsfon altningen Av dessa framgår
grondskolangti önskan om att ha .eri, h;tig andel legitimerad personal) j10,gk.
bto
saknas specifika målniyågr.
Av vuxen- 'och omsorgsnamndens framtidsplan -2017-1.tedögörS för'fullmaktiges over-

gripande mål samt:J:lip .närnncIspeCifika rnäl. Målen Är i siniur'.nedbrutna i aktiviteter för
nämnden samt
• ,de olika förVältri.„ iRgqi.na.. AV d: essa har .två_ aktiviteter. , :,5$ .134.ring.- på
VILtti- och ö -iSörgSfölrS
jukskriviiingariza
korp.ptdrigörtörjniiig! !
yeiltningen - en atti aktiv arbetsplats.

hil4251 .7 "

,Origfa kommun
PwC

:d" av 14:
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Kommunfullmäktiges framtidsplan bryts i sin tur ner tillframt•dsPlaner för respektive
nämnd samt styrelsen.

Kompbten s- försä.rjhirig och bemanning vid ,sjukfrärivåro

Personalåtrategiska nyckeltal
Samverkan för ett gott arbetsliv
Rätt person rätt plats/miljö -bättre matchning av lediga arbeten och kompetens
Nya vägar och målgrupper till arbetskraft
Talang och chefsförsörjning
Validering- smodell- Validering inom vuxenutbildning och -av anställda inorn kommånen.
7.. Riktad annonsering och _deltagande i:sociala medier
.Karriärvägar 9. Lyfta statusen på attjobba inom Gnesta:kommun
10. öinvärldsbevakatekniktitveddingen
i.

2.
3.
4.
5.
6.

Tillvaije fokusornråde tillkommer åven _ett antal ett -antal underområden. Vidare innehåller dokumentet 6ri kartläggning -över personallaget i köininimen.fördelat -på kön; yrkesgrupper och ålder. Vidare framgår ett miläge för respektive förvaltning med kartläggning
av vilka funktioner som behover rekryteras under respektive år fram till ar 2027.
De intervjuade inom såväl barn- "och utbildnings- som vuxen- och dinsorgsförvalthingarna
framhåller att det ovaimämnda arbetsmaterialet utgör ett visst stod i kompetensförsörj- "RingSarbdet. Intentionen är att använda detta för en inventering samt som utgångspunkt
'till ett mer strukturerat kompetensförsödningsarbete fraingent-äVen inom respektive
nämnd:bet-ta arbete har dock i viss mån avstannat på grund av p_ersonajoinsåttning på
kointininens HR-avdelning.
Av intervjuer framgår att den stora utmaningen inom
utbildningsnämndens
Ornråde:år att rekrytera behörig/legitimerad personal inom för- och grundSkola. Woikshöps utifrån kcitipetensförsödningsfrågor har genomforts i samarbete med kommunen s
'11R-avdelning i syfte att klargöra vilka faktorer som är relevanta kg att attrahera och rkhålla Medarbetare'. på respektive enhet finns en bild av 'det samlade behovet av konipelens; dock saknas en mer strukturerad bild aybehövet på förvaltningsnivå.
Av intervjuer framgår att det inom vuxen- och onisorgsnäinndens område är en Stor utManing:att-rekrytera
maning
socialsekreterare och att förValthingeir förriärvärånde hår vakanser
som 'fylls med inhyrda konsulter De intervjuade påSåväl chefs- , solirverkparphetsnivå
framhåller att det finns en 'Medvetenhet örn vilka kompetensbehov OM finns ihOin Verksamheten, dock saknas en mer strukturerad bild av behovet På förvaltriingsniVå.

Vid intervjuerna
, , ansvaret :avseende planering av kompetensforson ruins agor
. fraingar.att
ligger på respektive nämnd °di ingår inord ramen _för respekt4Ve'nähindSbildget- och -.Oår
n'eringsprocess, 1-1,R,-aydelningen har en :st;Odjani:le funktion'i.samband med konta-kter med
exempelvis universitet : och Vård- 'beh .611iSörgseolleg, Däreftefskr'jälVa. planeringen av
rexempelvis platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen (V,Pt.) inom respektive
enhet k.:1R-pydelnipgen, bar 4yen avsatt en begrånsad del budgeterade medel för: exempel- ,
vis .kötripeteristitvecklingåin -~r, På förvaltiiingstiiv&tket en planering av tnarkhädäfiij.ingsaktiOeter som.-Ska genomföras under året intervjuade inom Vgrksainhetema under.
SySiker:att.:aniVerkan, ni-ed HR i åAört upple s fun gera bfä:.

EPlaneringen av kömpetenStrtveeklingsinsatser-uppges framförallt ske inom ramen för
kommande verksamhetsår
tdaneras'fräinst,På e, rihetsnivå. Itär sker utve:ddingsirisat-

Mäj
Gritsta kommun
.13±»C
•
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3.4. _Analyseras skillnader mellan enheter, yrkesgrupper och kön avseende sjukfrånvaro?
Iakttagelser
3.4.1.
Vid intervjuer framgår att skillnaderna mellan -enheter, yrkesgrupper och kön analyseras i
ViSS

•

utsträckning:

Som framgår av avsnitt 3.3.1.. upplevs det vid intervjuer med verksamhetsföreträdare finnas en kännedom om orsaker till sjukfrånvaro inom Olika delar av kommunens verksamhet.

3.4.2.

Bedönyning

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
Vi bedömer att analyser Sker främst utifrån olika enheter Men ä-ven till viss del mellan
yrkesgrupper och kön. Vi bedömer att det även sker analyser utifrån orsaker till sjukfrånvaro.

3.5. Vidtas åtgärder för
iakttagelser

att minska sjukfrånvaron?

Sammantaget frångår vid interjuer en medvetenhet ofo. åt( sjuktalen i köytiTiiiiih är
högre än riksgenomsnittet, samt Vilka verksamheter Kom är sär-Skilt utsatta. Vidare uppg e r
flera intervjuade att frågan idag upplevs som prioriterad 'och att framgångsrika
*:hat Vidtagits. Exempelvis har kommunen 'under 201' höjt friskvårdsbidtaget till anStälldä.
Vi har under granskningen tagit del av kik/linje och vägledning -Rehabilitering. -D etta tar
sin utgångspunkt i köniniunens Arbetsmiljöpolicy. 1 riktlinjer' anges att rehabiliteringSari' svaret ligg e r på respektive Chef och att dentie bland annat Ska följa upp tidiga tecken prgi
941sg Oh upprepad sjukfrånvaro, informera omn gällande regler; organisera och genornföra rehabiliteringsåtgärder samt kontinuerligt följa upp '4:jiikfrätiVard inom Sin verksamhet och :diskutera den på sjukfrånvaroträffar ine4 förvaltningen. Vidareframiår,ay•
nen vilket ansvar HR--E'raVdelning,faCkligaprganiSationet sAk.f.6YetaghälovAi.d ha r.
-

riktlinjen beskrivs 'även den praktiska rutinen Vid sjukfrånvaro i fyra steg garrit iehabilisteg. Till riktlinjen finns även tilibbraride bilagor avseende bland
'-annat frisksamtal vilket ska hållas Med medarbetare som Uppvisar Signaler. Enligt intervjuade upplevs arbetet Med frisksamtal fungera bra,, och detta är något som här intetsifi--. ras i närtid.Arintet Ted så kallad aktiv rehab, 4e* vill säga kontinuerligt pågående rehabiliteringSpröcesser,lar
,
.även det intensifierats
termgsprocessen

Mår
;

Griest.,Körrimo
P(Aie
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Vi har vid tillfället för granskningen tagit del av utdrag ur kommunens personalsystem
samt sammanställningar av den statistik som finns att tillgå där. Av denna framgår sjukfrånvaro för olika enheter samt kön. En kartläggning och järnförege -av tertial 1 -2616 med
samma tertial föregående är har också gjorts via mail till samtliga chefer. Av denna framgår sjukfrånvaro pet enhet. Vi har även tagit del' av den sammanställning av den risk- och
hälsoutVecklingsbedönming som chefer gör årligeri. AV denna framgår de vanligast förekommande riskerna inom respektive förvaltning med avseende på arbetsmil jo och sjukfrånVaro,

-kotripefe'riarfårägni'rig•obernårinirid

vid ,gtikfiiiiitårt:

Verksarnhetäförettädare framhåller 'en jisSAvålyigket . ined_ attlekrytera erfargayikarier,
särskilt inom vissa yrkesgrupper.
Vid intervjueriframgåryidare att kommunen vid tillfallet för granskningen inleft arbetet
'Med ett hytt wehbaserat System för viisaije4ritering,- Time Care
föl.» flera av kommunens verksamheter Detta ska tnö3liggöra en ,mer effektiv vikariehantering.;:Vilar vid
tillfallet för granskningen också tagit
ay.ep.antal rUtijabeäkrinipgarför:irbeftet 1 Time
ar.eT+rioi.
-

3:6.2:
.Pedöntrting
KontröllitäettedömS•ara-uppfyllt.,
"Vi"bedörner att' det finns en ängerande -organisaiion-och rutiner för att hantera beman-

Ankom: 2017-05-03Ärende: KS.2017. 177 Handling: 547061

ning vid 'Sjukfrånvaro. Vi bedölner att det finns flera ölika alternatiy'söfn airyändå for att
'iöså bemanningsfrågor Dock 'bedömszutiner inom vissa delar »av verksamheten ,båöva
,dokumenteras för att tydliggöra 'hur bemanning ska åk yi4sjugrikaygo„

.måL20if,
NiC7:

2 -äTi -;4'
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